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1. Status prawny i organizacja Spółki.
1.1.Dane podstawowe
SFERANET S.A.

Forma prawna
przedsiębiorstwa:

Spółka akcyjna

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII wydział gospodarczy
krajowego rejestru sądowego

KRS:
Regon:
NIP:

0000464462
072888096
937-240-88-25

Adres: ul. PCK 8,
Tel: (033) 498 44 55
Strona internetowa:
Adres e-mail:

43-300 Bielsko - Biała
Fax: (033) 498 44 66
www.sferanet.pl
biuro@sferanet.pl

Kapitał zakładowy:

2 500 000 PLN w całości opłacony

1.2. Powstanie Spółki
SferaNET S.A. powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
20.04.2013 roku.
KRS 0000464462 nastąpiła w dniu 04 czerwca 2013 roku. SferaNET S.A. wstąpiła w
prawa i obowiązki wcześniej działającej od 2003 roku na rynku spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.

1.3. Organy Spółki
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Zarząd może być jedno lub wieloosobowy, składający się z
członków powołanych przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej kadencji.
Na koniec 2013 roku SferaNET S.A. posiadała jednoosobowy Zarząd tj.:

ROCZNE SPRAWOZDANIE | 31 marca 2014

Rejestracja spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
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Bogusław Sromek – Prezes Zarządu
Zgodnie z § 19 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu
Członków, a kadencja trwa przez okres trzech lat. Kadencja poszczególnych Członków
nie musi być równa. Rada Nadzorcza jest wybierana przez Walne Zgromadzenie.
Na koniec 2013 roku skład Rady Nadzorczej SferaNET S.A.:
1. Anna Stanaszek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Jacek Cieciak
3. Michał Damek
4. Mirosław Hejosz
5. Lesław Tlaga
1.4. Struktura akcjonariatu
Na dzień 31 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 2 500 000,00 zł i
dzielił się na 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł, w tym:

a) 2 000 000

akcji serii A

b) 500 000

akcji serii B

Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w
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kapitale zakładowym, przedstawia się następująco:
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Udział w kapitale

Akcjonariusz

Ilość akcji

Piotr Londzin

932772

37,31%

37,31%

Henryk Wizner

932772

37,31%

37,31%

Bogusław Sromek

182456

7,30%

7,30%

452000

18,08%

18,08%

Pozostali
Akcjonariusze

zakładowym

Udział w głosach

Udział w kapitale zakładowym
18,08%
37,31%
7,30%

Piotr Londzin
Henryk Wizner
Bogusław Sromek
Pozostali Akcjonariusze

37,31%

Wykres 1. Struktura kapitału

1.5. Charakterystyka działalności

SferaNET S.A. jest publicznym, ogólnopolskim niezależnym operatorem, który działa w
oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Spółka świadczy usługi
za pomocą kilku

głównych technologii,

w

oparciu

o

własną infrastrukturę

światłowodową oraz radiowe stacje bazowe pracujące głównie w komercyjnych
częstotliwościach. Firma rozwija działalność w zakresie rozbudowy istniejącej
światłowodowej.

Celem

strategicznym

SferaNET

jest

stworzenie

dynamicznego i nowoczesnego dostawcy usług teleinformatycznych działającym w
zmieniającym się otoczeniu, zaspokajającego oczekiwania i potrzeby klientów w bardzo
krótkim horyzoncie czasowym. Dotychczasowe przychody Spółki pochodzą w większości
ze sprzedaży usług w sektorze biznesowym i w mniejszym stopniu dla klientów
indywidualnych. Przedmiotem działalności Spółki SferaNET w 2013 roku były w
szczególności:
1. Pozyskiwanie finansowania z Unii Europejskiej w zakresie projektu PO IG 8.4
„Internet Szerokopasmowy na Podbeskidziu”
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2. Realizacja pierwszych etapów projektu PO IG 8.4 „Internet Szerokopasmowy na
Podbeskidziu”
3. Realizacja prac związanych z budową sieci strukturalnej w obiekcie Centrum Handlowe
Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach
4. Inwestycje w rozbudowę sieci światłowodowej na terenie: Bielska-Białej, Andrychowa
oraz na południe od Bielska-Białej w kierunku Żywca
5. Inwestycje w dwie nowe serwerownie, mające na celu rozszerzyć ofertę Spółki o
kolokację w nowych punktach styków z ogólnopolskimi operatorami
6. Rozbudowa infrastruktury w oparciu o umowy partnerskie z operatorami z poza obszaru
Górnego Śląska
7. Wzmocnienie polityki sprzedażowej wśród klientów biznesowych oraz indywidulanych

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły
w roku obrotowym
1. Podpisanie umowy ze Spółką ABS Investment S.A. w dniu 11.01.2013 roku w sprawie
usług doradczych mających na celu wprowadzenie akcji spółki SferaNET do
Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynek NewConnect.

2. W dniu 29.04.2013 roku, działając na podstawie art. 562, art. 563 i art. 577 §1 pkt 1 w
zw. z art. 408 §1 kodeksu spółek handlowych oraz odpowiednich zapisów Umowy Spółki,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników: Wyraziło zgodę na przekształcenie Spółki
SferaNET Sp. z o.o. (spółka przekształcana) w Spółkę Akcyjną, działającą pod firmą
SferaNET Spółka Akcyjna (spółka przekształcona), przez co z dniem jej wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółka przekształcana zostanie z urzędu
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wykreślona, a spółka przekształcona stanie się z tym dniem podmiotem wszelkich praw i
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obowiązków spółki przekształcanej.

3. W dniu 07.06.2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, w formie aktu notarialnego
(Rep. A nr 2346/2013), o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach
kapitału docelowego, z kwoty 2 000.000,00 zł do kwoty nie niższej niż 2 300.000,00 zł i
nie wyższej niż 3.000.000,00 zł, to jest o kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł i nie wyższą
niż 1.000.000,00 zł, poprzez emisję nie mniej niż 300.000 (trzystu tysięcy) i nie więcej
niż 1.000.000,00 (jednego miliona) akcji. Cena emisyjna jednej akcji serii B została
ustalona na poziomie jej ceny nominalnej i wynosi 1,00 (jeden) złoty.

4. W dniu 11 marca 2013 roku pomiędzy SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej a
Urzędem Miasta Bielska-Białej, została podpisana umowa, której przedmiotem była
realizacja Projektu „Dostęp do Internetu oknem na świat” w ramach działania 8.3
„Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo
Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
5. W dniu 21.11.2013 roku Zarząd Spółki dokonał oświadczenia, w formie aktu
notarialnego (Rep. A nr 6392/2013) celem dookreślenia wysokości kapitału
zakładowego w Statucie Spółki do kwoty 2.500.000, 00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy
złotych), pozyskanego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii B.
6. W dniu 22 maja 2013 roku pomiędzy SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej a
Władzą Wdrażająca Programy Europejskie, została podpisana umowa, której
przedmiotem jest realizacja przez Emitenta Projektu „Internet szerokopasmowy na
Podbeskidziu” w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie
„ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013.
7. W dniu 27.06.2013 roku zostało podpisane Zlecenia wykonania Instalacji Sieci
Strukturalnej dla Centrum Handlowe Stara Kablownia w Czechowicach – Dziedzicach
pomiędzy SferaNET S.A. a AMG Development Sp. z o.o.

dniu

16.09.2013

Teletechnicznych dla

roku

zostało

podpisane

Zlecenia

„Stara Kablownia” Rozrywka w

wykonania

Instalacji

Czechowicach – Dziedzicach

pomiędzy SferaNET S.A. a AMG Development Sp. z o.o.

3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym i mogą znacząco
wpłynąć na wyniki finansowe jednostki w 2014 roku

1. W nawiązaniu do umowy z dnia 11.01.2013 roku ze Spółką ABS Investment S.A.
SferaNET poczyniła kolejne kroki mające na celu finalizowanie wprowadzenia
akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynek NewConnect.
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2. Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze Spółką
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. w dniu 13.02.2014 roku.
3. Przyjęcie uchwały warunkowej 341/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. z dn. 27 marca 2014 roku nadającej Spółce SferaNET S.A.
status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w trybie:
Emitent.
4. 07.01.2014 roku nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego
SferaNET S.A. przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Przewidywany rozwój Spółki

SferaNET S.A. planuje w pierwszym półroczu 2014 roku zadebiutować na rynku
NewConnect, mając na celu ugruntowanie wiarygodności oraz dodanie prestiżu swojej
marce. Jednocześnie planuje się, że dobrze rozpoznawana lokalnie Spółka po
upublicznieniu swoich akcji będzie szybciej się rozwijać również poza terenem Górnego
Śląska.
SferaNET

S.A.

w

2014

roku

zamierza

kontynuować

realizację

projektów

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i poprzez to wsparcie dynamicznie
rozwijać się w obszarach wiejskich świadcząc usługi klientom indywidualnym. Na 2014
rok zaplanowano podłączenie 450 nowych klientów indywidualnych.
Równolegle Spółka planuje umacniać swoją pozycję lokalnego integratora na rynku
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współczynników niezawodności dostępu do świadczonych usług. Duże znaczenie w tych
działaniach

odgrywają

nowe

obiekty

pełniące

rolę

węzłów

dla

operatorów

ogólnopolskich. Obiekty te zostaną wyposażone w redundantne zasilanie energetyczne,
profesjonalny sprzęt schładzający oraz pozostałe urządzenia zapewniające najwyższe
parametry bezpieczeństwa.
5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
W roku 2013 Spółka nie prowadziła działalności w dziedzinie badań i rozwoju.

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa, majątkowa i kadrowa
6.1. Rachunek zysków i strat
WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.2013 - 31.12.2013

01.01.2012 - 31.12.2012

Przychody netto ze sprzedaży

2.021.418,33

1.803.096,29

Koszty działalności operacyjnej

1.640.217,27

1.604.828,46

381.201,06

198.267,83

43.813,18

33.371,65

Pozostałe koszty operacyjne

181.401,93

79.739,72

Zysk (strata) z działalności

243.612,31

151.899,76

3.401,57

2.362,31

95.907,17

76.766,24

151.106,71

77.495,83

Zysk (strata) brutto

151.106,71

77.495,83

Zysk (strata) netto

108.032,71

67.050,83

Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne

operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Spółki

WYSZCZEGÓLNIENIE

31.12.2013

31.12.2012

2.901.115,55

1.920.959,99

Wartości niematerialne i
prawne

28.738,50

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

2.818.089,57

1.912.709,99

Należności
długoterminowe

0,00

0,00

Inwestycje
długoterminowe

8.250,00

8.250,00

Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

46.037,48

0,00

Aktywa obrotowe

393.872,84

211.762,39

15.102,55

3.766,89

Aktywa trwałe

Zapasy
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Należności
krótkoterminowe

327.899,70

192.933,94

Inwestycje
krótkoterminowe

26.800,63

4.983,25

Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

24.069,96

10.078,31

3.294.988,39

2.132.722,38

WYSZCZEGÓLNIENIE

31.12.2013

31.12.2012

Kapitał (fundusz) własny

1.645.898,42

1.046.390,71

Kapitał (fundusz)

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.525,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

-953.609,29

-1.020.660,12

108.032,71

67.050,83

0,00

0,00

1.649.089,97

1.086.331,67

6.330,00

0,00

446.166,46

392.580,36

764.903,76

693.751,31

431.689,75

0,00

Aktywa razem
Tabela nr 2. Aktywa z bilansu Spółki

podstawowy
Należne wpłaty na kapitał
podstawowy
Udziały (akcje) własne
Kapitał (fundusz)
zapasowy
Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat
ubiegłych
Zysk (strata) netto
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ciągu roku obrotowego
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Rozliczenia
międzyokresowe

Pasywa razem

3.294.988,39

2.132.722,38

Tabela nr 3. Pasywa z bilansu Spółki

6.3. Aktualna sytuacja finansowa Spółki

Spółka SferaNET S.A. przeszła od 2011 roku gruntowną transformację pod kątem polityki
zarządzania, rachunkowości oraz sposobu finansowania inwestycji. Wdrażane zmiany
wprowadziły firmę na szybkie tory rozwoju, a to zadecydowało, iż dalsza ekspansja rynku będzie
bardziej efektywna przy upublicznieniu podmiotu. W 2013 roku rozpoczęto procedurę
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Z sukcesem
zakończyła się emisja prywatna akcji serii B, Spółka podniosła swój kapitał zakładowy o 500 tys.
złotych. Celem emisji akcji było sfinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wniosek o
dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na
etapie „ostatniej mili”. Wartość projektu wynosi 4 040 813,35 zł. w tym wartość dofinansowania
to 1 971 128,46 zł.
Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 106.813,39 zł, co stanowi o wzroście o 59,3% w
stosunku do zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
Przychody netto ze sprzedaży Spółki w 2013 roku zostały zwiększone o 12,11 % względem roku
2012. Spółka zamierza zwiększyć dynamikę wzrostu sprzedaży w latach następnych o kilka
punktów procentowych. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 245
227,99 zł, co stanowi wzrost o 61,45% względem okresu porównawczego za rok 2012.
Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął poziom o 92,55% wyższy niż w roku
ubiegłym. Wynik taki potwierdza zdecydowane podwyższenie rentowności Spółki z okresu na
niekorzystnej sytuacji na rynku usług telekomunikacyjnych spowodowanych coraz niższymi
cenami jednostkowymi usług.
SferaNET poza wysokim poziomem zysku operacyjnego oraz netto, odnotowała pozytywne
zmiany w sytuacji majątkowej. Po raz pierwszy w historii suma bilansowa osiągnęła ponad
wartość 3 mln złotych.
W roku 2013 Spółka wywiązywała się z terminowego składania deklaracji VAT-7 oraz PIT-4 do
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, jak również terminowego rozliczania się z tym
Urzędem. Obowiązujące deklaracje do ZUS w Bielsku-Białej również były składane terminowo.
Rachunek bankowy Spółki w Banku BZ WBK nie podlegał w 2013 r. zajęciom komorniczym.
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okres. Powyższe wyniki są tym bardziej satysfakcjonujące, iż zostały wypracowane w warunkach
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6.4. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki
W 2014 roku SferaNET S.A. będzie generować przychody poprzez świadczenie usług
telekomunikacyjnych, dodatkowo zaplanowano wprowadzenie kolejnych usług takich
jak dostęp do IPTV, który ma zwiększać systematycznie wpływy ze sprzedaży oraz zysk
Spółki. Zarząd rozpoczął również działania mające na celu rozbudowanie i wzmocnienie
zespołu sprzedażowego, co przełoży się na poprawę wyników finansowych.
6.5. Majątek Spółki oraz zobowiązania i należności Spółki
Podstawowy majątek SferaNET S.A. stanowią środki trwałe, będące elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej. W skład infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzą
stacje bazowe zlokalizowane w pięciu punktach tj.:
•

EC1 – Bielsko-Biała,

•

EC2 – Czechowice-Dziedzice,

•

Magurka – Bielsko-Biała,

•

Grojec – Żywiec,

•

UŚ – Cieszyn,

oraz inwestycje liniowe dotyczące infrastruktury światłowodowej, Spółka jest
właścicielem ok. 30 km sieci na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Dodatkowo ważnymi składnikami w strukturze majątku są specjalistyczne sprzęty takie
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jak reflektometr czy spawarka światłowodowa oraz serwery nowej generacji i środki
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transportu.
Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności. Na zobowiązania długoterminowe składają się
kredyty z których sfinansowane są inwestycje rozwijające infrastrukturę światłowodową.
Należności wynikają z bieżących usług realizowanych dla klientów. Należności przeterminowane
są na bieżąco monitorowane, a także podejmowane są czynności windykacyjne we współpracy z
zewnętrzną firmą windykacyjną. W zakresie przeterminowanych należności występują okresowe
problemy ze ściągalnością, jednakże nie stanowi to zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania
firmy.

6.6. Przysługujące prawo do pomieszczeń biurowych
SferaNET S.A. korzysta z pomieszczeń biurowych na podstawie umowy najmu zawartej z
Henrykiem Wizner.
6.7. Sytuacja kadrowa

Średnioroczne zatrudnienie SferaNET S.A. w 2013 roku wyniosło 4,09 (Zatrudnienie w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 2 pkt 13 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/2008oraz art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia).
Powierzone zlecenia Spółka realizowała z udziałem partnerów oraz podwykonawców,
ściśle współpracujących ze Spółką. W 2014 roku Spółka planuje wzrost zatrudnienia w
zależności od ilości posiadanych zleceń.
7. Posiadane przez Spółkę oddziały
W 2013 roku Spółka nie posiadała oddziałów bądź zakładów.

8. Wskazanie czynników ryzyka i zagrożeń
8.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Spółka prowadząc działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uzależniona jest od zmian
zachodzących w jej gospodarce. Popyt na usługi telekomunikacyjne jest stabilny i wciąż rośnie.
się zainteresowanie na niektóre, przede wszystkim droższe produkty Spółki. Zła sytuacja na
rynku może również wpływać na nastroje potencjalnych inwestorów, zwiększając ryzyko i koszty
inwestycji, co może zagrozić realizacji planów ekspansji SferaNET zarówno w kwestii obszarowej
jak i technologicznej. Doprowadzić to może do wystąpienia niepożądanych skutków w postaci
spowolnienia tempa wzrostu skali działalności Spółki czy utrudnionego dostępu do zewnętrznych
źródeł finansowania.

8.2.

Ryzyko wzrostu konkurencji

Aktualnie Spółka działa na rynku telekomunikacyjnym, który charakteryzuje się relatywnie dużą
konkurencją. Nie można jednakże wykluczyć, że w najbliższym czasie nastąpi zaostrzenie walki
konkurencyjnej, które mogłoby wpłynąć na konieczność jeszcze większego obniżenia marży
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Niemniej jednak istnieje ryzyko, iż wraz ze spadkiem koniunktury w gospodarce może obniżyć
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ograniczając w ten sposób rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności.
SferaNET S.A. stara się zachować silną pozycję rynkową oferując bardzo konkurencyjne ceny w
regionie oraz stabilną jakość usług.

8.3.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Spółka działa w wąskiej branży specjalistów. Poszukiwane umiejętności na poziomie
użytkownika technologii teleinformatycznych ma zaledwie 16,7% absolwentów. Rosnąca
konkurencja na rynku specjalistów ICT może stworzyć ryzyko odejścia kluczowych
pracowników do konkurencji, oferującej lepsze warunki zatrudnienia, a także trudności
ze znalezieniem zastępstwa na opuszczone stanowisko.

8.4.

Ryzyko związane z rozbudową infrastruktury

Ważny element strategii SferaNET S.A. to rozbudowa własnej infrastruktury sieci. Przy tak
poważnych inwestycjach istnieje ryzyko wystąpienia wielu niepożądanych zdarzeń na wszystkich
jej etapach, powodując straty finansowe. Jednak takie ryzyko firma minimalizuje poprzez
wyniesione

doświadczenia

w

wielu

wykonanych

z

sukcesem

inwestycji.

8.5. Ryzyko związane z realizowaniem projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej
W dniu 22 maja 2013 roku pomiędzy SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej a Władzą
Wdrażająca Programy Europejskie, została podpisana umowa, której przedmiotem jest
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realizacja przez Emitenta Projektu „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu” w ramach
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działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8.
„Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Projekt przewiduje, powstanie w miejscowościach: Meszna, Godziszka, Szczyrk, Łodygowice,
Rybarzowice, Bierna, Żywiec, sieci światłowodowej o długości ok 100 km, która umożliwi dostęp
do m.in. bardzo szybkiego i stabilnego Internetu.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 3 285 314,10 zł, z czego
dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 971 128,46 zł co stanowi 60% wydatków
kwalifikujących się do wsparcia. Projekt będzie realizowany w terminie od 01 lipca 2013 r. do
30 czerwca 2015 r.

9.

Przeznaczenie zysku

Zarząd proponuje, aby wypracowany zysk przez Spółkę w kwocie 108 032,71zł został
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przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
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